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OVER AQUAFIN

Sterke partner voor Vlaams Gewest
en gemeenten
Heb je er al eens bij stilgestaan wat er gebeurt met het afvalwater na de
afwas, douche of een toiletbezoek? Vroeger liep het meestal rechtstreeks
de beek in. Vandaag is dat gelukkig anders. Aquaﬁn verzamelt het rioolwater
van de gemeenten en zuivert het tot het weer de natuur in kan. Eind 2018
was 84% van al het huishoudelijke afvalwater in Vlaanderen aangesloten
op een van de zuiveringsinstallaties van Aquaﬁn.
Jaarlijks draagt het Vlaamse Gewest ons een programma op met projecten
voor de verdere uitbouw en de optimalisatie van de bovengemeentelijke
infrastructuur die daarvoor nodig is. Ook steden en gemeenten kunnen
een beroep doen op ons. Eind 2018 werkten 107 lokale besturen samen
met Aquaﬁn voor hun rioolbeheer, ofwel rechtstreeks ofwel via een
samenwerking met drinkwaterbedrijven water-link of De Watergroep
(Riopact). Ons dochterbedrijf Aquaplus zet onze kennis en vakmanschap in
voor industriële klanten met een eigen waterzuivering.
De expertise die we hebben over de watercyclus stelt ons ook in staat om
water in harmonie te brengen met onze leefomgeving. Slim omgaan met
regenwater helpt om periodes van droogte op te vangen en het risico op
wateroverlast te verminderen. Samen met het beleid kunnen we zo de
impact van een veranderend klimaat milderen.

Volg Aquaﬁn NV op
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Aquaﬁn in 2018

1.762

pompstations
en bergbezinkingsbekkens*

1.143

medewerkers

318

rioolwaterzuiveringsinstallaties*

107

gemeenten

zijn klant

6.372 km
leidingen*

* Infrastructuur in beheer voor het Vlaamse
Gewest op 31 december 2018.

OVER AQUAFIN

Matchmaker tussen bovenlokale
en lokale projecten
Van de kust tot diep in Limburg, letterlijk in heel Vlaanderen is Aquaﬁn
actief. Niet vanuit één centrale controletoren maar wel met lokale
experten die hun gebied door en door kennen. Waterlopen noch riolen
lopen gelijk met gemeentegrenzen. Er geen fysieke overgangen tussen
de gewestelijke en de gemeentelijke infrastructuur voor afvalwater en
regenwater en de interactie tussen beide is groot. Daarom werken we
nauw samen met alle betrokkenen zoals lokale besturen,
waterloopbeheerders, rioolbeheerders, … Met hun inbreng en onze
expertise brengen we de goede waterkwaliteit die de Kaderrichtlijn
beoogt in praktijk én werken we oplossingen voor regenwater uit die
de lokale grenzen overstijgen.
Doordat we zowel de belangen van het Gewest als van de gemeenten
kennen, streven we ernaar om de investeringen op beide niveaus op
elkaar afstemmen zodat ze maximaal renderen. Dat leidt niet alleen
tot een efficiëntere planning, maar ook tot kostenbesparing.

WIE BETAALT DE REKENING?

Verdeling Vlaamse zuiveringsfactuur

VERVUILER
BETAALT VIA
WATERFACTUUR

BIJPASSING
VIA
MINAFONDS

BURGER

VLAAMSE
GEWEST

DRINKWATERMAATSCHAPPIJEN

AQUAFIN

In Vlaanderen zijn de drinkwaterbedrijven verantwoordelijk
voor de zuivering van het water dat ze leveren aan
hun klanten. Ze sloten hiervoor een overeenkomst af
met Aquaﬁn, dat de zuiveringstaak van hen overneemt.
Aquaﬁn factureert zowel de investeringskosten als de
werkingskosten voor de uitbouw en het beheer van de
gewestelijke zuiveringsinfrastructuur aan de drinkwaterbedrijven. Voor een gedeelte van de betaling kunnen
de drinkwaterbedrijven op hun beurt een beroep doen op
het Minafonds, dat aangevuld wordt met algemene
belastingsinkomsten. Het overige deel rekenen zij door
via de drinkwaterfactuur aan de consument, volgens het
principe ‘de vervuiler betaalt’. Ook de bijdrage voor de afvoer
van het afvalwater via de gemeentelijke riolen betaalt
de consument via zijn drinkwaterfactuur. De gemeente of
haar rioolbeheerder moeten deze inkomsten gebruiken
voor investeringen in de rioleringsinfrastructuur.
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Maatschappelijk
verantwoord ondernemen
Onze opdracht en onze ambitie om mee te
werken aan propere waterlopen en een leefomgeving in harmonie met water, hebben op
zich al een grote maatschappelijke waarde.
Maar ook onze aanpak om die doelen te bereiken,
moet zo duurzaam mogelijk zijn. Vanuit onze
bedrijfsactiviteiten en met de Duurzame
Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) als kompas,
ontwikkelden we een visie op wat maatschappelijk
verantwoord ondernemen voor Aquaﬁn betekent.
Die visie is samengevat in drie grote pijlers:
groen doén, kansen creëren en positieve impact
hebben op onze omgeving. Onder elke pijler
zijn een aantal accenten opgenomen waaraan
we de volgende jaren willen werken. Voor elk
accent zijn er ook concrete doelstellingen
geformuleerd die we jaarlijks opvolgen. Omdat
maatschappelijk verantwoord ondernemen
geïntegreerd zit in onze bedrijfsprocessen,
sluiten de acties die we het voorbije jaar
ondernamen in deze brochure onmiddellijk aan
bij het thema waartoe ze behoren.

Deze duurzame ontwikkelingsdoelstellingen
van de Verenigde Naties vind je terug in onze visie op
maatschappelijk verantwoord ondernemen:

Schoon
water en
sanitair

Verantwoorde
consumptie
en productie

Klimaatactie

Leven in
het water

Leven op
het land

Betaalbare
en duurzame
energie

In de volgende jaren werken we concreet
aan deze doelstellingen:

GROEN DOEN
> Immissiegericht zuiveren en transporteren
van afvalwater
> Meer biodiversiteit op onze installaties en
in onze projecten
> Onze beleidsplannen rond energie en
mobiliteit bijstellen en uitvoeren
> Circulair denken toepassen in onze
activiteiten

OVER AQUAFIN

Kwaliteitsonderwijs

Gendergelijkheid

Eerlijk werk
en
economische
groei

Geen
armoede

Geen honger

Goede
gezondheid
en welzijn

Schoon
water en
sanitair

Innovatie en
infrastructuur

Duurzame
steden en
gemeenschappen

Klimaatactie

Verantwoorde
consumptie
en productie

Partnerschappen
om doelstellingen
te bereiken

KANSEN CREËREN

POSITIEVE IMPACT

> Medewerkers faciliteren met het oog
op veranderende jobs in een continu
veranderende omgeving

> Onze deuren letterlijk open zetten voor
gemeenten, partners, buurtbewoners,
andere bedrijven,…

> Van Aquafin een “great place to work”
maken

> Minder hinder voor de omgeving
bij onze werken
> Innovatie als motor voor globale
ontwikkeling
> Bijdrage leveren aan ontwikkelingsprojecten
> Een proactieve rol in de inrichting van
de publieke ruimte door een bovenbouw met veel groen en water
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Zichtbaar in
de maatschappij

Wat heeft de waterloop nodig?
Met de Kaderrichtlijn Water voor ogen, is het belangrijk te
weten wat de waterloop zelf nodig heeft voor een goede
kwaliteit. De ene waterloop is immers al kwetsbaarder dan de
andere. Daarom ontwikkelde de Vlaamse Milieumaatschappij
een model dat voor elke waterloop bepaalt hoeveel vervuilingsdruk er maximaal mag in geloosd worden. Aquafin en de
saneringspartners voeren belangrijke investeringen uit die
de vervuilingsdruk naar de waterloop verminderen. We volgen
het resultaat van deze inspanningen op, specifiek voor de
parameter fosfor omdat die het meest kritisch is voor de
waterkwaliteit. De opvolging gebeurt zowel voor de zuiveringsinstallaties, de overstorten als voor het verder uitbouwen
van het netwerk zodat ongezuiverd afvalwater niet meer
rechtstreeks in de waterloop terecht komt. De investeringen
moeten ervoor zorgen dat het fosforgehalte dat geloosd wordt,
daalt. Zo dragen ze bij tot een snellere verbetering van de
waterkwaliteit.

ZICHTBAAR IN DE MAATSCHAPPIJ

Waterkwaliteit verbetert
Bij de oprichting van Aquaﬁn in 1990 werd in Vlaanderen nauwelijks 30% van al
het huishoudelijke afvalwater gezuiverd. Het Vlaamse Gewest gaf Aquaﬁn de
opdracht om deze grote achterstand ten opzichte van de buurlanden in een
hoog tempo weg te werken. Tot op vandaag investeerde Vlaanderen via Aquaﬁn
ruim 3,9 miljard euro in de uitbouw en de verbetering van de gewestelijke
infrastructuur voor rioolwaterzuivering. Het resultaat is dat Aquaﬁn momenteel
84% van het huishoudelijke afvalwater zuivert voor het in een beek of rivier
terechtkomt. De kwaliteit van onze waterlopen ging er dan ook met grote
sprongen op vooruit. Om overal de “goede kwaliteit” die de Kaderrichtlijn Water
beoogt te halen, zijn er wel nog belangrijke inspanningen nodig, vaak ook
meer dan enkel voor waterzuivering. Toch komen enkele waterlopen al aardig in
de buurt.

Natuur herleeft door zuiver water

84%

van het Vlaamse
huishoudelijke
afvalwater wordt
gezuiverd door
Aquafin.

Door het herstel van onze waterlopen, keren alsmaar meer diersoorten terug.
In 2018 gingen natuurexperten Frank Resseler en Joeri Cortens voor Natuurpunt
op zoek naar enkele bijzondere dieren die voor hun overleving afhankelijk zijn
van zuiver water. Ze zochten en vonden de ringslang, bever, lepelaar, ijsvogel
en verschillende vissoorten. Benieuwd naar hun avonturen? Kijk naar de
‘Watermannen’ op Natuurpunt TV op YouTube.
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Operatie Perforatie zet Vlaming aan
tot ontharden
Aquafin en Infopunt Publieke Ruimte lanceerden in 2018
Operatie Perforatie. Met deze campagne riepen ze lokale
besturen, verenigingen, scholen, buurtcomités, … op om een
stukje verharde oppervlakte op te breken en te vervangen
door groen of waterdoorlatende materialen. Maar liefst
87 organisaties dienden een project in om kans te maken op
de geldprijs waarmee Aquafin de beste voorstellen beloonde.
Dat financiële duwtje was weggelegd voor 11 organisaties,
waaronder 6 scholen. Zij gaan nog in 2019 aan de slag om
hun project uit te voeren.
www.operatieperforatie.be

Leefomgeving in harmonie
met water
De gevolgen van de klimaatverandering worden steeds
meer voelbaar. Extreme weersomstandigheden zoals
hevige stormen, overstromingen, hittegolven en droogte
komen nu al vaker voor. Het grootste deel van 2018
werd gekenmerkt door een lange periode van droogte.
En als het lokaal regende, dan was dat in de vorm van een
kortstondige, maar felle stortbui. Zoveel water op korte
tijd, in combinatie met een hoge bevolkingsdichtheid
en veel verharding, leidt onvermijdelijk tot wateroverlast. Het water zoekt altijd de makkelijkste weg.

ZICHTBAAR IN DE MAATSCHAPPIJ

Slim omgaan met regenwater is dan ook de boodschap. De beste optie is om het
regenwater ter plaatse te houden en het waar mogelijk de kans te geven om in
de bodem te inﬁltreren. Dat kan desnoods vertraagd door meer structuur te
brengen in het terrein. Regenwater kan ook perfect opgevangen worden om te
gebruiken voor toepassingen die geen leidingwater vragen. Pas in laatste instantie
zou regenwater zijn weg mogen vinden naar de riool of regenwaterafvoer.
In de hemelwaterplannen die Aquaﬁn voor steden en gemeenten opmaakt,
passen we die methodiek toe en zoeken we naar oplossingen die een
meerwaarde betekenen voor de omgeving. Maar ook in de projecten die het
Vlaamse Gewest ons opdraagt, streven we naar ontwerpen met maximale
aandacht voor inﬁltratie van regenwater.
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Onze expertise
Visie-ontwikkeling over
de waterketen
Waar is er met de bestaande infrastructuur kans op wateroverlast? Welke maatregelen op het openbare domein zijn nodig
om deze en toekomstige knelpunten op te lossen? Wat kan er
eventueel op privaat domein aangemoedigd worden?
Hoe kunnen we voorkomen dat er ongezuiverd afvalwater in
een kwetsbare beek terechtkomt? En welke interactie is er
tussen waterlopen, riolering en andere waterinfrastructuren?
Met de visie die we ontwikkelen over de ganse waterketen
kunnen we zowel onze eigen infrastructuur optimaal inzetten
als steden en gemeenten onderbouwd adviseren via de opmaak
van hemelwaterplannen.

Duurzaam waterplan
voor dierenpark

TOTAALCONCEPTEN VOOR WATER
Op vraag van gemeenten, projectontwikkelaars of eigenaars
van grote terreinen, werkt Aquaﬁn innovatieve concepten uit
die gericht zijn op een duurzaam gebruik van water nu en in de
toekomst. We zoeken naar de meest efficiënte oplossingen
voor afvalwater en zetten hergebruik en buffering van regenwater centraal. De maatregelen die we hiervoor voorstellen,
hebben altijd een hoge natuur- en belevingswaarde.
Vanuit onze ambitie om onze leefomgeving in balans te brengen
met water, gaan we ook zelf actief op zoek naar nieuwe
partnerschappen om zo’n totaalconcepten te realiseren.

ZOO Planckendael in Muizen bij Mechelen werkt aan een
masterplan voor de toekomstige ontwikkeling van het
dierenpark. De waterhuishouding speelt daarin een
belangrijke rol. Aquafin werkt een volledige waterstudie uit
met verschillende scenarioanalyses voor het afvalwater én
met de mogelijkheden om regenwater optimaal te benutten.
De oplossingen die we uitwerken zijn niet alleen duurzaam,
ze moeten ook mooi ogen en de natuurwaarde van het park
vergroten.

ONZE EXPERTISE

Projectmanagement
Het Vlaamse Gewest draagt Aquaﬁn jaarlijks nieuwe projecten
op voor de verdere uitbouw en de optimalisatie van de
infrastructuur voor afvalwaterzuivering. Aquaﬁn managet elk
project vanaf de haalbaarheidsfase tot en met de uitvoering,
met de nodige aandacht voor de omgeving.
In 2018 hebben we voor 170 miljoen euro aan projecten voor
het Vlaamse Gewest op de markt gebracht en nog eens voor
60 miljoen euro aan rioleringsprojecten voor onze gemeentelijke
klanten. We behoren daarmee tot de grootste opdrachtgevers
van infrastructuurwerken in Vlaanderen.
Tot vandaag heeft Aquaﬁn in totaal al voor bijna 4 miljard euro
aan projecten voor het Vlaamse Gewest opgeleverd. Of we er
nu bijkomende vuilvracht mee aansluiten op een rioolwaterzuiveringsinstallatie of er een beek mee afkoppelen van het
rioleringsnet, alle projecten die we uitvoeren voor het Gewest
hebben als doel om de waterkwaliteit van beken en rivieren in
Vlaanderen te verbeteren.

MINDER HINDER, MEER INFORMATIE
Rioleringswerken zijn meestal ingrijpend, zeker als ze uitgevoerd
worden in een dorpskern of op een drukke weg. Als bouwheer
wil Aquaﬁn de hinder voor de omgeving zoveel mogelijk
beperken. Al vanaf het ontwerp van een project houden we
daarom rekening met de lokale situatie. We overleggen al vroeg
met de nutsmaatschappijen die voorafgaand aan de rioleringswerken zullen werken aan hun leidingen in het voetpad.
De aannemers die de werken voor ons uitvoeren, moeten op
de werf de Minder Hinder-maatregelen uit onze bestekvoorschriften toepassen. Daarnaast besteden we veel aandacht
aan correcte en tijdige informatie over de werken voor de
buurtbewoners en handelaars.
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Kwalitatieve uitvoering
Van de studiebureaus en de aannemers die voor ons werken,
verwachten we dat ze beantwoorden aan onze eisen op het vlak van
kwaliteit, veiligheid en hinderbeperking voor de buurt. In overleg met de
sector hebben we daarom een kader uitgewerkt waarbij naast de prijs
ook onze tevredenheid als klant meetelt bij de selectie van een
aannemer. Daarmee willen we een kwalitatieve uitvoering van al onze
werven garanderen. In 2018 is deze nieuwe werkwijze voor het eerst
toegepast in enkele nieuwe projecten.
Met al onze technische partners willen we een relatie opbouwen waarin
we samen voor een kwaliteitsvol eindresultaat gaan. Uit respect voor
die goede samenwerking, hebben we vorig jaar voor het eerst een
‘partnership award’ uitgereikt, naast de Minder Hinder award voor
aannemers en de Kwaliteitsaward voor studiebureaus die we al veel
langer jaarlijks toekennen.

ADVIES VOOR PARTICULIEREN
Waar we een gescheiden rioleringsstelsel aanleggen,
moeten de eigenaars van woningen het regenwater dat
op hun perceel valt afkoppelen van de vuilwaterafvoer.
Een afkoppelingsdeskundige van Aquaﬁn kan hen helpen
om hun bestaande afvoeren in kaart te brengen en
hoe ze de scheiding van afval- en regenwater het best
realiseren. We geven ook tips om meer te doen met
regenwater.
Wie afgelegen woont en niet kan aansluiten op een
openbare riolering, is zelf verantwoordelijk voor de
zuivering van het afvalwater van de woning. De plaatsing
van een Individuele Behandelingsinstallatie voor Afvalwater (IBA) is dan verplicht. In opdracht van de gemeente
kan Aquaﬁn IBA’s plaatsen en onderhouden.

Een vraag over Aquafin-werken?
Ons Contactcenter staat klaar!

03 450 45 45
(op werkdagen tussen 8 en 19 uur)

@

contact@aquafin.be

ONZE EXPERTISE

Assetmanagement van de infrastructuur
De infrastructuur die we bouwen en beheren, moet betrouwbaar zijn en perfect
doen waarvoor hij bedoeld is. Aquaﬁn werkt volgens een gecertiﬁeerde assetmanagement strategie waarin een maximale levensduur van ons patrimonium en
de beheersing van risico’s centraal staan. Voor onze belangrijkste assets hebben we
onderhoudsplannen over een lange termijn die een goede werking garanderen over
de hele levenscyclus. Door continue verbetering en kennisontwikkeling kunnen we
bovendien inspelen op een snel evoluerende en complexe omgeving.
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ONDERGRONDS KAPITAAL
Een riool die goed onderhouden wordt, moet in principe
75 jaar meegaan. Dat is lang en gelukkig maar, want we
hebben in Vlaanderen best wel een kapitaal onder de
grond zitten. Gemeentelijke en bovengemeentelijke
infrastructuur samengeteld, lopen we bovenop bijna
30 miljard euro aan investeringen door verschillende
generaties. Het spreekt voor zich dat die investeringen zo
goed mogelijk moeten renderen.

MIDDELEN SLIM INZETTEN
Om het onderhoud van de infrastructuur betaalbaar te
houden en tegelijk de risico’s onder controle te houden,
werkt Aquaﬁn volgens een methodiek die vertrekt vanuit
een risicoproﬁel. Voor elke riool bepalen we wat de gevolgen
zijn bij een eventueel falen, zowel op ecologisch,
economisch als maatschappelijk vlak. De riolen met de
grootste kriticiteit, worden vaker gecontroleerd dan andere.
Als er bij een inspectie schade wordt vastgesteld, worden
ze ook met voorrang hersteld. We gebruiken hiervoor de
modernste technieken op de markt, die het best passen bij
de situatie. Op die manier zetten we de beschikbare middelen
gericht in en schakelen we de belangrijkste risico’s uit.

ISO55001: garantie voor
betrouwbaar assetmanagement
In 2018 behaalde Aquafin voor de tweede keer het
ISO55001-certificaat voor de manier waarop het zijn
assets beheert. Het certificaat is drie jaar geldig en is
een bevestiging dat het bedrijf de prestaties, kosten,
kansen en risico’s structureel managet, gedurende
de hele levenscyclus van de assets. Behalve een
kwaliteitslabel, is het voor Aquafin vooral ook een
werkinstrument om continu te verbeteren.

ONZE EXPERTISE

Ambitieuze energiedoelstellingen

ENERGIEZUINIG ZUIVEREN
Het zuiveringsproces, en dan vooral de stap
waarin de afvaldeeltjes biologisch worden
verwijderd, vraagt veel energie. Aquaﬁn is dan
ook continu op zoek naar technieken om het
stroomverbruik te verminderen. Daarom
vervangen we op onze installaties stelselmatig
de technologie voor beluchting door energieefficiënte technologie.

230

miljoen euro
aan nieuwe zuiveringsprojecten
droeg het Vlaamse Gewest op aan
Aquafin in 2018.

Aquafin is één van de grootverbruikers van energie in Vlaanderen.
We stellen onszelf als doen om enerzijds ons verbruik te
optimaliseren en jaarlijks relatief gezien 1% minder energie te
verbruiken. De stroom die we aankopen, is 100% afkomstig van
hernieuwbare energie. Anderzijds produceren we zelf groene stroom
door de vergisting van slib, een nevenproduct van de waterzuivering.
De organische fractie van het slib wordt deels afgebroken en
omgezet in biogas. In 2018 produceerden we voor het eerst meer
dan 14 miljoen kWh groene stroom op die manier. Maar de
terreinen van sommige van onze installaties lenen zich ook perfect
voor zonnepanelen. Begin 2019 werd een eerste park van maar
liefst 6.500 m² geplaatst op de zuivering van Harelbeke. Ze zijn
goed voor een jaarlijkse productie van 820.000 kWh, of 20% van
het jaarverbruik op de site. Ook in Oostende worden nog in 2019
zonnepanelen geplaatst. Hier sluiten we bovendien aan op het
warmtenet van Beauvent, dat de restwarmte van afvalverbranding
recupereert.
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Transporteren en zuiveren van afvalwater
Dagelijks zuivert Aquaﬁn het huishoudelijke afvalwater van ongeveer 5 miljoen
Vlamingen. Via de gemeentelijke riolen komt het terecht in grote verzamelriolen,
die het naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie transporteren. De grootte van een
zuiveringsinstallatie hangt af van de hoeveelheid afvalwater die ze moet zuiveren.
Vandaag bouwen we vooral nog kleinere installaties, die we zo goed mogelijk
integreren in de omgeving. De technische kennis van de verschillende systemen
hebben we zelf in huis.
Na een mechanisch en biologisch zuiveringsproces is het afvalwater proper genoeg
om het leven in een waterloop niet te verstoren. Het water dat via onze rioolwaterzuiveringsinstallaties in een beek of rivier terechtkomt, moet voldoen aan de
normen die zijn vastgelegd voor 5 parameters: BZV (biologisch zuurstofverbruik),
CZV (chemisch zuurstofverbruik), zwevende stoffen, stikstof en fosfor. Die normen
leggen zowel de bovengrenswaarde voor de concentratie van de parameters in het
gezuiverde afvalwater op als een verwijderingspercentage door het zuiveringsproces.

NA

FV

De zuiveringsinstallaties van Aquaﬁn zijn niet ontworpen om microplastics,
plasticdeeltjes kleiner dan een halve centimeter) tegen te houden. Ook niet alle
medicijnresten worden door het klassieke zuiveringsproces uit het afvalwater
verwijderd. Technologisch is het wel mogelijk, maar ook de kostprijs van de nodige
investeringen is een belangrijke factor.

SP OEL GE E
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Wat mag je doorspoelen?
Urine en uitwerpselen, droog toiletpapier, voedingsresten die door
het zeefje van de gootsteen kunnen en niet-bijtende schoonmaakmiddelen mogen in de riool. Al de rest hoort thuis in de vuilnisbak
of het containerpark.

99%

van onze
zuiveringsinstallaties
voldeden in 2018
aan alle normen

ONZE EXPERTISE

Oases van biodiversiteit
Op de percelen van onze rioolwaterzuiveringsinstallaties en pompstations
onderhouden we het groen al heel lang op een ecologische manier.
We gebruiken al meer dan tien jaar geen pesticiden meer en planten
alleen streekeigen soorten aan. Op meerdere locaties hadden we al
bloemenweides, fruitbomen en amfibiepoelen. Met de ondertekening in
2018 van de Green Deal biodiversiteit op bedrijfsterreinen gaan we nog
een stapje verder. We engageren ons om tegen eind 2021 op 400 hectare
extra inspanningen te leveren voor meer biodiversiteit. Dat vertaalt zich
onder meer in de plaatsing van nestkasten, bijenhotels en -kasten,
gefaseerd maaien en de aanleg van bijkomende bloemenweides,
takkenwallen en fruitbomen.
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BUITEN ONZE OPDRACHT VOOR HET VLAAMSE
ONZE EXPERTISE
GEWEST

Kostenefficiënt ﬁnancieren
Alle projecten die we uitvoeren voor het Vlaamse Gewest,
ﬁnancieren we ook. Vandaar de “ﬁn” in Aquaﬁn. Om de
projecten te kunnen realiseren, moeten we dus voortdurend de ﬁnanciële markt op. Zo lang een project in
uitvoering is, nemen we leningen op korte termijn op.
Van zodra het wordt opgeleverd aan het gewest, komt
het onder langetermijnﬁnanciering. Vanaf dan betalen
de drinkwatermaatschappijen het project terug, gespreid
over 15 of 30 jaar.
Dankzij een uitstekende kredietwaardigheid en een
gediversiﬁeerde investeringsportefeuille slaagt Aquaﬁn
erin om telkens vlot ﬁnanciering voor zijn projecten.
We stellen vast dat investeerders steeds vaker willen
beleggen in projecten met een meerwaarde voor het milieu
en de maatschappij. Aquaﬁn speelt in op deze tendens en
gaf in het verleden al een aantal groene obligaties uit.

Nominatie voor ‘Best Finance Team
of the Year’
Begin 2019 werd het Finance team van Aquafin door Financial
Media genomineerd als kandidaat voor de ‘Best Finance
Team of the Year 2019’. De jury had veel lof voor de manier
waarop we onze financieringsvormen diversifiëren om zo een
verscheidenheid aan investeerders aan te trekken en onze
alsmaar groeiende financieringsbehoeften in te vullen.
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Buiten onze
opdracht voor
het Vlaamse
Gewest

Els Roelof, eerste schepen
gemeente Oostkamp

“We krijgen van Aquaﬁn
adviezen, nooit wordt ons
een mening opgedrongen.
Als gemeente hakken we zelf
de knopen door.”

107

gemeenten zijn
klant bij Aquafin

BUITEN ONZE OPDRACHT VOOR HET VLAAMSE GEWEST

Voor steden en gemeenten
De lokale besturen zijn in Vlaanderen verantwoordelijk voor de
opvang en de afvoer van het huishoudelijke afvalwater van
de gezinnen in gemeentelijke riolen, tot waar de verzamelriolen
van Aquaﬁn het overnemen. Met de kennis en ervaring die we
hebben vanuit onze opdracht voor het Vlaamse Gewest, kunnen
we hen daarin perfect ondersteunen. Steden en gemeenten
kunnen Aquaﬁn na een marktbevraging aanduiden als beheerder
van hun rioolstelsel in de vorm van een concessie of via een
samenwerking tussen Aquaﬁn en drinkwatermaatschappijen
water-link of De Watergroep (Riopact). Een gemeente kan
ook zelf rioolbeheerder blijven en alleen het echte specialistenwerk toevertrouwen aan Aquaﬁn. In elk geval werken wij in
nauw overleg met het lokale beleid en heeft de gemeente
het laatste woord.

Met een hemelwaterplan biedt Aquaﬁn de
gemeente een visie op hoe ze zich kan aanpassen
om de gevolgen van de klimaatverandering in
te dijken. Die visie sluit aan op de speciﬁeke
behoeften en situatie van de gemeente zonder
het probleem te verschuiven naar een buurgemeente.

Eind 2018 waren 107 gemeenten klant bij Aquaﬁn. Voor elk van
hen staat er een multidisciplinair team van experten klaar die
vertrouwd zijn met de regio.

SAMEN WERKEN AAN EEN DUURZAME
TOEKOMST
Vlaanderen staat nog voor grote uitdagingen de komende
jaren. Voor Europa moeten alle watersystemen tegen 2027 een
‘goede toestand’ bereikt hebben. Hoewel de gewestelijke
zuiveringsinfrastructuur nagenoeg volledig uitgebouwd is,
zijn er lokaal nog heel wat ontbrekende schakels voor een
verdere verbetering van de waterkwaliteit. De meeste
inspanningen op het vlak van rioleringsinfrastructuur moeten
dan ook nog gebeuren door steden en gemeenten.
Aquaﬁn kan de lokale besturen helpen om de inkomsten uit
de gemeentelijke saneringsbijdragen efficiënt in te zetten
voor een maximaal effect. Enerzijds kunnen wij de lokale en
bovenlokale belangen beter op elkaar afstemmen zodat dubbele
kosten vermeden worden. Anderzijds houdt de gemeente
haar infrastructuur in goede staat door gericht te investeren
in onderhoud met het assetmanagementplan van Aquaﬁn.
Al met een beperkt jaarlijks budget kan ze de grootste risico’s
onder controle houden.
Het veranderende klimaat houdt ook voor steden en gemeenten
een aantal belangrijke uitdagingen in, zoals wateroverlast of
-tekort, hittestress en een verlies aan biodiversiteit.

Oplossingen voor
de industrie
Als dochterbedrijf zet Aquaplus de kennis en
expertise van Aquaﬁn in bij Belgische bedrijven
met een eigen waterzuivering. Aquaplus kan
een aantal grote bedrijven uit de voedings- en
drankensector, de chemische sector en de
farmaceutische sector tot zijn klanten rekenen.
De opdrachten zijn gevarieerd en hebben betrekking
op alle aspecten van de waterzuiveringscyclus.
www.aquaplus.be
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Investeren in innovatie
De schaarste van grondstoffen en
de aanhoudende zoektocht naar hernieuwbare energie behoren samen
met de klimaatverandering zonder
twijfel tot de grootste uitdagingen
van de 21e eeuw. Via onderzoek en
innovatie zoekt Aquaﬁn mee naar
duurzame oplossingen die we vanuit
onze activiteiten kunnen bieden.

Slimme riolen
Het internet of things vindt ook zijn
weg naar de riolen. Door het plaatsen
van allerlei meettoestellen en sensoren,
verzamelen we een heleboel informatie
over de werking van de infrastructuur.
Dat helpt ons bij een kostenefficiënt
onderhoud maar het stelt ons ook in
staat om snel in te grijpen door het
genereren van alarmen of zelfs via
automatische sturingen. Kleppen en
schuifafsluiters in een rioolstelsel
die via een algoritme worden aangestuurd om te sluiten of te openen
al naargelang het waterdebiet, zorgen
er bijvoorbeeld voor dat de capaciteit
in het stelsel maximaal benut wordt.
Daardoor treden overstorten minder
snel in werking en komt er minder
ongezuiverd afvalwater in de natuur
terecht. Aquaﬁn heeft dit systeem al
in een aantal zuiveringsgebieden
toegepast. In de toekomst willen we
deze technologie verder uitrollen.
Ze kan een perfect alternatief zijn
voor de bouw van dure bovengrondse
bergingsbekkens. Voorwaarde is wel
dat zowel de lokale als de bovenlokale
infrastructuur slim kan aangestuurd
worden. Er is immers geen fysieke
grens tussen beide.

RIOOLSTELSEL

RTC*

BERGBEZINKBEKKEN
POMPSTATION

OVERSTORT

OVERSTORT

WATERLOOP

STURING

DATA

Zuiveringsinstallaties
Werking ok?
Alarm = actie
Nieuwe modellen
* RTC = Real Time Control

INVESTEREN IN INNOVATIE

Marjolein Weemaes,
R&D manager

"Fosfor en stikstof die
we terugwinnen uit
afvalwater, vormen
de meststof struviet.”

Warmte en energie uit
rioolwater

Waterzuivering als
recyclageproces

Het afvalwater dat op een rioolwaterzuiveringsinstallatie
toekomt, heeft nog een zekere restwarmte na de douche
of de wasmachine. Gemiddeld is het zo’n 10°C warmer dan
oppervlaktewater. Met behulp van een warmtepomp kan
deze restenergie nuttig gebruikt worden om het water van
een warmtenet te verwarmen tot ongeveer 60°C. Op die
manier wordt er veel CO2-uitstoot vermeden. Aquaﬁn is
partner in een project voor een nieuw te ontwikkelen
buurt in Antwerpen waarbij de restwarmte van de nabij
gelegen zuiveringsinstallatie zou gebruikt worden voor
een warmtenet.

Wat we door het toilet spoelen, bevat nuttige grondstoffen
die in het zuiveringsproces kunnen gerecupereerd worden.
Zo is urine rijk aan fosfor, een mineraal waarvan de
natuurlijke reserves zwaar onder druk staan. Aquaﬁn is
betrokken bij internationaal onderzoek naar een kostenefficiënte manier om fosfor terug te winnen via het
zuiveringsproces. Op onze zuivering in Leuven exploiteren
we een installatie waarmee we uit het zuiveringsslib
struviet halen, een mineraal dat ontstaat door het neerslaan
van fosfor. OVAM kende ons hiervoor een grondstoffenverklaring toe. Het geproduceerde struviet kan daardoor
gebruikt worden voor de productie van kunstmeststoffen.
Momenteel zoeken we hiervoor naar samenwerkingen.

Het zuiveringsproces zelf biedt dan weer mogelijkheden
voor de productie van groene stroom. Aquaﬁn produceert
al vele jaren biogas door de vergisting van zuiveringsslib.
Dat biogas werd altijd omgezet naar energie die we
gebruiken in de plaats van netstroom op de installatie zelf.
Nieuw is dat we nu ook het alternatief onderzoeken om
van het biogas biomethaan te maken door er onder meer
koolstofdioxide uit te verwijderen. Biomethaan kan gebruikt
worden als brandstof voor wagens of kan in het aardgasnet
geïnjecteerd worden.
Het slib dat niet vergist wordt en dat overblijft na gisting,
wordt verbrand of gedroogd tot pellets met een hoge
calorische waarde. De cementindustrie gebruikt onze
pellets als co-brandstof in cementovens ter vervanging
van fossiele brandstoffen. De verbrandingsassen hiervan
komen op hun beurt terecht in het cementproduct.

Ook het organisch materiaal in afvalwater heeft potentieel
om er grondstoffen uit te creëren. Zo is het mogelijk
om huishoudelijk afvalwater en waterzuiveringsslib te
fermenteren tot vluchtige vetzuren. Die zijn dan weer de
basis voor de productie van bioplastic, omega 3-vetzuren
voor de voedingsindustrie en microbiële oliën. Aquaﬁn neemt
deel aan het Europese onderzoeksproject ‘Volatile’ rond
dit thema.
Het toiletpapier dat we doorspoelen, laat eveneens sporen
na in de waterzuivering. De achtergebleven cellulose
leent zich perfect als grondstof voor isolatiematerialen
en bioplastic. We onderzoeken mogelijke afzetroutes voor
de cellulose die we met een testopstelling recupereren.
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Water hergebruiken
Danny Baeten, directeur Business
Development & Innovatie

“Gezuiverd afvalwater heeft
een constante kwaliteit
en is altijd beschikbaar,
in tegenstelling tot
oppervlaktewater. Dat maakt
het zo interessant voor
industrieel gebruik.”

Ook het gezuiverde afvalwater zelf is opnieuw bruikbaar. Door de
lange droogteperiode in 2018 kwam het opnieuw ruimschoots onder
de aandacht als alternatief voor kostbaar drinkwater in bepaalde
toepassingen. In noodgevallen kunnen landbouwers het ophalen op
een aantal van onze installaties om er hun akkers mee te bevloeien.
Bedrijven kunnen een overeenkomst afsluiten met Aquaﬁn voor de
afname van effluent, dat voldoet aan de kwaliteit om te lozen in
oppervlaktewater. Daarna kunnen ze het zelf nog verder zuiveren,
tot eender welke kwaliteit, zelfs tot die van drinkwater. Sommige
bedrijven nemen structureel gezuiverd afvalwater af voor gebruik in
het productieproces of als reinigingswater. Drinkwaterbedrijf IWVA
in Koksijde gebruikt ons effluent als basis om er opnieuw drinkwater
van te maken. Samen met De Watergroep liet Aquaﬁn er bovendien
een bier van brouwen. Rond’O maakt niet alleen gebruik van gezuiverd
afvalwater als basis, de kamille die erin verwerkt is werd bovendien
geteeld met gerecupereerde fosfor.

INVESTEREN IN INNOVATIE

Circulaire economie op microniveau
De Kruitfabriek is een voormalig fabriekspand in Vilvoorde dat momenteel onderdak biedt aan
enkele kleine bedrijven. Er worden ook regelmatig concerten georganiseerd. Projectontwikkelaar
Matexi gebruikt deze site als een ‘Living Lab’ om nieuwe concepten uit te testen die het in zijn
woonprojecten wil toepassen. Aquafin heeft er opstellingen om het afvalwater van lavabo’s en
keukens ter plaatse te zuiveren en om fosfor en stikstof uit urine te recupereren. Het gezuiverde
afvalwater wordt in de Kruitfabriek zelf opnieuw gebruikt, onder meer als spoelwater in een fietsenherstelplaats. De teruggewonnen fosfor en stikstof worden omgezet naar struviet, dat dient als
meststof voor de planten in de ‘Kruittuin’. Als bezoeker van de Kruitfabriek kan je overigens een
blik werpen achter de schermen van dit mooie staaltje van circulaire economie op kleine schaal.
Vlaams minister van Omgeving Koen Van den Heuvel zette in maart 2019 de installatie officieel
in werking.
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Werken met en voor mensen
Wie bij Aquaﬁn werkt, bouwt mee aan een toekomst waarin volgende
generaties kunnen genieten van proper oppervlaktewater en een omgeving
met een gewaardeerde rol voor water. Voor veel medewerkers is dat één van de
voornaamste redenen om voor Aquaﬁn als werkgever te kiezen.

Aquaﬁn als werkgever
De wereld rondom ons verandert alsmaar sneller. De digitalisering en nieuwe
uitdagingen vragen om ﬂexibiliteit en verschuiven de focus in jobs. Aquaﬁn
zorgt ervoor dat zijn medewerkers daarop voorbereid zijn en geeft hen maximale
kansen op ontwikkeling. Dat houdt onder meer in dat ze de nodige tools in
handen krijgen om hun carrière in handen zelf vorm te geven.
Naast de boeiende, vaak technisch uitdagende jobs en de grote mate van
autonomie, waarderen medewerkers van Aquaﬁn de inspanningen die het
bedrijf levert om werk en privé op elkaar af te stemmen. Satellietkantoren en
ﬂexplekken drukken de ﬁlestress en ﬂexibele werkuren maken de combinatie
met een gezinsleven net iets makkelijker.

Medewerkers krijgen volop
de kans zich te ontwikkelen.
Nieuwe technisch medewerkers
worden in de Aquaﬁn Academy
intensief ondergedompeld in de
wereld van de waterzuivering.

>8000

opleidingsdagen in 2018

125

interne jobwissels
in 2018

WERKEN MET EN VOOR MENSEN

Veilige werkomgeving
Niemand die voor Aquaﬁn werkt, of het nu eigen
medewerkers of contractanten zijn, mag daar
letsels bij oplopen. Regels rond beschermingsmiddelen, procedures en handleidingen geven
richting bij het veilig uitvoeren van activiteiten.
Maar eigenlijk begint veiligheid al veel eerder.
Nog voor het werk start, moet er nagedacht
worden over mogelijke risico’s. Kan het niet veilig
gebeuren, dan heeft iedereen het recht om een
activiteit stil te (laten) leggen. Veilig denken en
handelen moet een reﬂex zijn, ook bij onze
technische partners.

In 2018
zegden we

250

keer STOP in een
onveilige situatie

Aandacht voor mobiliteit
Met verschillende initiatieven willen we bijdragen tot een
vlottere mobiliteit. Aquafin stapte in het ‘Lean and Green –
personal mobility’-programma waarin een aantal concrete
acties worden opgevolgd. Om het aantal verplaatsingen te
beperken, werken we bijvoorbeeld met videoconferencing en
digitale tools. Verder startten we in 2018 met een
fietsleaseplan voor alle medewerkers. Mét succes. Op het
einde van het jaar waren al ruim 250 medewerkers ingestapt.
Zij leasen eender welk type fiets voor een periode van drie
jaar tegen een gunstig tarief. Enige voorwaarde is dat ze
minstens 20% van de tijd op jaarbasis met de fiets gaan
werken. Bovendien ontvangen ze ook nog een fietsvergoeding
voor de gereden kilometers die het bedrijf al langer toekende.
Het fietsleaseplan is niet alleen een maatregel om het woonwerkverkeer minder gemotoriseerd te laten verlopen, het zet
ook nog eens aan tot meer beweging.
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Proper water voor iedereen
Strikt genomen is Aquafin enkel operationeel in Vlaanderen.
Maar ook daarbuiten liggen de waterkwaliteit en duurzaam
omgaan met water ons nauw aan het hart. Daarom steunen
we projecten bij ons en in landen in ontwikkeling die daarop
inzetten. In ontwikkelingsprojecten hoort daar vaak nog de
toegang tot zuiver drinkwater bij. Naast een financiële bijdrage
levert Aquafin ook kennis en expertise voor deze projecten.
Medewerkers krijgen op die manier de kans om hun
bekommernis om het milieu te combineren met hun
maatschappelijk engagement. In 2018 spendeerden meerdere
collega’s in totaal bijna 500 uren van hun vrije tijd aan
ontwikkelingsprojecten die Aquafin steunt.

Verbinding met
de buitenwereld
ONZE DEUREN STAAN OPEN
Transparantie naar en interactie met onze omgeving
vinden we belangrijk. Daarom zijn een 20-tal van onze
rioolwaterzuiveringsinstallaties uitgerust om er groepen
te ontvangen voor een rondleiding. We nodigen ook
elk jaar de buurtbewoners van enkele nieuwe of
gerenoveerde zuiveringsinstallaties uit om te komen
kijken wat er met hun afvalwater gebeurt.
Wie op zoek is naar een plek om te werken of te
studeren, kan sinds 2018 terecht in het hoofdkantoor
van Aquaﬁn. We stapten in het co-working netwerk
van Bar d’Office en zijn in blokperiodes een pop-upstudeerplek voor studenten die zijn aangesloten bij
Study360, een initiatief van het Antwerpse Gate15.

© GATE15-Luc Roymans

WERKEN MET EN VOOR MENSEN

Handen uit de mouwen in Kenia
Voor het tweede opeenvolgende jaar reisden zes Aquafin-collega’s
samen met de vzw Kitanda naar Kenia. Op drie locaties van het
Ebenezer Life Centre, dat zich bekommert om het lot van weeskinderen
en weduwen, hielpen ze bij de aanleg en herstellingen van infrastructuur
voor drinkwater en afvalwater. Er werd ook voorzien in de opvang van
regenwater om te gebruiken voor irrigatie. Dankzij dit project kunnen
honderden kinderen school lopen en leven in een gezonde omgeving en
elke dag genieten van een degelijke warme maaltijd.
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Medewerkers
van Aquaﬁn zijn

Deskundig
Empathisch
Milieugedreven
Verbindend
Innovatief
Ondernemend

Meer weten over Aquaﬁn?
Vraag onze brochures aan via info@aquafin.be of download ze op
www.aquafin.be

Volg Aquaﬁn NV op

Colofon

Aquaﬁn NV, Dijkstraat 8, B-2630 Aartselaar
tel. 03 450 45 11 l whatsapp 0474 56 39 12
e-mail: info@aquaﬁn.be l www.aquaﬁn.be
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